
CÁC MỤC TUYÊN TRUYỀN KHÁC 

 

SỐ 1.THẺ CƯ TRÚ , THẺ ĐI LÀM, THẺ BẢO HIỂM(người đảm nhận:xú giáo quan 

của phòng giúp đỡ học sinh 2257) 

1.làm thẻ cư trú, gia hạn thẻ cư trú, đổi địa chỉ trên thẻ cư trú đều có thể lên mạng 

làm . 

2.Nếu muốn làm việc tại Đài loan cần có thẻ đi làm, mỗi khi đăng ki kì học mới xong 

đều có thể lên mạng để làm thẻ đi làm . nếu đi làm mà không cso thẻ đi làm bị điều tra 

được sẽ bị phạt từ 3 đến 15 vạn đài tệ. 

3.Thẻ bảo hiểm nếu bị mất hoặc làm hỏng có thể đến phòng hỗ trợ học sinh để làm lại 

 

SỐ 2.CÁC MỤC QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Các thông tin liên quan đến vị trí phòng học , số lượng tiết bỏ học, các loại phí trợ 

cấp ,nghỉ học( học bù ), họp , diễn tập,và các loại thông tin cần thiết khác đều được 

đăng trên trang mạng của trường . Các bạn học sinh nên định kì vào trang mạng của 

trường để xem các  thông tin mới nhất, bảo vệ quyền lợi của bản thân. 

2. Các trường hợp mất cắp đồ trong trường học vẫn có thể xảy ra , các bạn hãy bảo 

quản đồ của bản thân đúng cách.Văn phòng bảo quản các đồ dạc bị mất và được tìm 

thấy trong trường dược đặt tại văn phòng hỗ trợ học sinh ( phòng A117 tại tầng 1 của 

tòa nhà Phức Hợp) 

3. Các bạn học sinh trong qúa trình theo học tại trường không may bị chấn thương 

nặng ,phải nằm viện thì theo quy định nhà trường sẽ làm thủ tục mua bảo hiểm an 

toàn cho học sinh . các bạn không nên xem nhẹ quyền và lợi ich của bản thân. Chi tiết 

xin liên hệ phòng bảo vệ sức khỏe .(2240-2241) 

4.Các bạn lái xe máy hãy chú ý an toàn cho bản thân. Trong trường hợp xảy ra tai 

nạn , hãy lập tức báo cho ‘ trung tâm an toàn trường học ‘ để được hỗ trợ ( điện thoại 

hỗ trợ: 0937-675-867）。 Và vui lòng lưu số điện thoại hỗ trợ của trường vào danh 

sách liên lạc để phòng trường hợp có thể dùng . 

5.Nếu học sinh cần nghỉ phép do tai nạn , vui lòng điền vào “mẫu đăng ký tai nạn giao 

thông” để phòng hỗ trợ học sinh làm thủ tục xin nghỉ phép và các yêu cầu bảo hiểm 

tiếp theo . 

6.Giới thiệu hệ thống TIP : Tài khoản hệ thống TIP của trường là số học sinh của bạn 

và mật khẩu là số ID thẻ cư trú của bạn. sau khi đăng nhập,vui lòng thay đỏi mật khẩu 

thường xuyên để tránh bị người khác biển thủ. 

 

 


